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Knjižnica: četrtek 17.00 do 19.00, Pevski zbor: torek 17.30 do 19.30, Duhovna sekcija  
A. M. Slomšek: petek 15.00 do 17.00, Svete maše v slovenščini: dvakrat mesečno, 
Dopolnilni pouk slovenskega jezika: ponedeljek 17.00 do 18.30 in 18.30 do 20.00, 
Ustvarjalna delavnica Šopek: četrtek 10.00 do 13.00, Srečanja Prvi petek: ob 18.00, 

Predavanja, druženje: ob sredah, Klub Moja dežela. 
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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!                       Zagreb, 12. februar 2020 
 

    Ne prodaj kože, dokler medved v brlogu spi.  
 

25. februar 2020 ob 19. uri (torek) 
PUSTOVANJE  
Slovenski dom ni namenjen samo resnim dogodkom ampak tudi sproščenemu 
druženju in zabavi. Zato bomo na pustni torek poskrbeli za veselo pustno 
vzdušje. Na rajanje pustnih šem ste dobrodošli vsi – z pustnimi maskami in brez njih,  
za dobro glasbo in sladke krofe bo poskrbljeno. Pridite, veselo bo! 
2. marec 2020 ob 18. uri (ponedeljek) 
DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA ZA OTROKE 
V Slovenskem domu Zagreb se začenja dopolnilni pouk slovenskega jezika 
za otroke. Ure slovenščine bodo potekale enkrat tedensko, ob ponedeljkih  
od 18. do 19.30. Dopolnilni pouk slovenskega jezika, ki ga bo vodila lektorica za slovenski jezik 
Simona Gotal z zagrebške Filozofske fakultete je namenjen Slovencem po svetu in njihovim 
potomcem. Za udeležence je brezplačen in prostovoljen. Pouk pomaga ohranjati slovenski jezik 
in identiteto, hkrati pa pomeni tudi odlično priložnost za druženje otrok in njihovih staršev. 
 

11. marec 2020 ob 19. uri (sreda) 
REDNA SKUPŠČINA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA SLOVENSKI DOM ZAGR EB 
Vabimo člane, da se udeležijo redne skupščine društva. Pogovorili se bomo o delu 
v minulem letu ter o načrtih in vizijah za prihodnost. Predlog dnevnega reda: 
poročilo o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo inventurne 
komisije, načrt dela za tekoče leto in prihodnost, razno. Vabljeni v čim večjem številu! 
 

20. marec 2020 ob 19. uri (petek) 
OBISK DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA ŠALEŠKE DOLINE   
Obiskala nas bo skupina veselih in svobodomiselnih žensk vseh starosti, ki svoje 
interese združujejo v Društvo podeželskih žena Šaleške doline. Njihov namen je 
oživljanje podeželja, povezanost kmečkih žena, in na sploh ohranjanje starih običajev, ter 
kvalitetnejše življenje na vasi. Predstavile se bodo s kratkim programom v katerem bo nastopal 
pevski zbor Društva podeželskih žena Šaleške doline in ostale sekcije društva. Nastopal bo 
tudi naš pevski zbor Slovenski dom Zagreb. Pred nami je lep večer in druženje z rojaki in 
prijatelji iz Slovenije, ki bo popestreno s pogostitvijo.  
 

27. marec 2020 ob 20. uri (petek) 
GOSTOVANJE MESTNEGA GLEDALIŠ ČA LJUBLJANSKEGA V HISTRIONSKEM DOMU, 
ILICA 90, ZAGREB 
Na 13. Gumbekovih dnevih smeha bo gostovala znanstvenofantastična glasbena 
drama o imperativu sreče in uspeha Karaoke. Karaoke nas bodo popeljale v mesto, 
ki mu je zavladal Črv. Ta se zavleče v lobanjo in prisesa na možgansko deblo. Svoje gostitelje 
naredi srečne in uspešne, saj odpravi strah, dvom, slabo samopodobo, razvade in odvisnosti. Črv 
je popolnost. Skoraj vsi imajo Črva, skoraj vsi so popolni. Samo nekateri še vztrajajo brez njega 
in v zapuščenem delu mesta zavetje iščejo v družbi sebi enakih v majhnem klubu s karaokami.  
 

                                                               OBRNI 



 
 
Samo v zvočno izoliranih kabinah, v katerih se vrti glasba, si drznejo iskreno čustvovati. Tisto, 
kar zunaj skrivajo, tukaj odpojejo. Predstavo je režiral Jure Novak, igrajo Karin Komljanec , 
Viktorija Bencik Emerši č, Gašper Jarni, Gregor Gruden. 
 
 

 

Za člane Slovenskega doma Zagreb smo poskrbeli za vstopnice po 10 kun. Lahko 
jih rezervirate na telefonski številki 6525 973, najpozneje do 20. marca 2020. 
Dvignete jih lahko v tajništvu ob uradnih urah in na prireditvah. 
 

 
 

 

V KRATKEM PRIPRAVLJAMO ZA VAS 

 
PREDVAJANJE SLOVENSKIH DOKUMENTARNIH FILMOV V 

SLOVENSKEM DOMU ZAGREB: 
 

- BOJ ZA SLOVENSKO SEVERNO MEJO 
- HITLERJEVA BIBLIJA 

- KINO ŠIŠKA 10 
- POLMESEC NAD PLANIKAMI 

- 50 LET HALE TIVOLI 
- HRIBOVSKA SAGA 

 
TO BO ŠE ENA PRILOŽNOST ZA IZMENJAVO MNENJ, KLEPET IN DRUŽENJE! 

 
   

 
Če želite prejemati najave, in če tega še niste storili, 

pošljite SMS s svojim imenom in priimkom na mobitel 
Slovenskega doma: 

 

091 4855 171 
 

in obveščali Vas bomo o dogodkih. 
 
 
 
 
 
 

 
Uradne ure: Torek in četrtek od 10. do 13. ure. Četrtek od 17. do 19. ure. 

 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM 


